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ФА ТА ЕГА НО ВИЋ

ДВО СТРУ КА ТРА ГИЧ НОСТ ЛИ КА  
ХА СА НА ГИ НИ ЦЕ У ДРА МИ  

ЉУ БО МИ РА СИ МО ВИ ЋА

При ла же ње дра ма ти за ци ји ба ла де као еп сколир ске вр сте 
усме ног по ре кла до вољ но је ком плек сно, а чи ње ни ца да је Си мо
вић за то ода брао упра во „Жа ло сну пје сан цу пле ме ни те Аса на ги
ни це ,ˮ ко ја је „об ја вље на у Фор ти со вом пу то пи су Vi ag gio in Dal ma zia, 
у Ве не ци ји 1774. го ди неˮ1 ствар не чи ни ни ма ло лак шом. То је 
усме на еп сколир ска тво ре ви на са ве о ма спе ци фич ном ре цеп ци јом 
од мо мен та за пи си ва ња до да нас.

Ком плек сност дра ма ти за ци је ове ба ла де не са сто ји се са мо 
у ту ма че њу ми сте ри ја не раз ре ше них пи та ња скло па до га ђа ја и 
пси хо ло шких мо ти ва ци ја у њој већ, су штин ски, у то ме што пи сац 
пре ко ње по сред но сту па у кон такт са чи та вом тра ди ци јом усме
ног ства ра ла штва ко ју тре ба да син те ти ше и хар мо ни зу је да би 
до шао до ори ги нал ног, мо дер ног драм ског тек ста. 

„Лир скоеп ске пе сме у се би об је ди ња ва ју све три из ра жај не 
мо гућ но сти: лир ску, еп ску и драм ску.ˮ 2 Мо жда би смо упра во у 
овом из ра жај ном по тен ци ја лу ба ла де као еп сколир ске вр сте мо
гли по тра жи ти Си мо ви ће ву мо ти ва ци ју за пре во ђе ње ба ла де у 
драм ски жа нр. Тај по сту пак омо гу ћио му је да де лу при ђе и као 
драм ски пи сац и као пе сник, ство рив ши дра му ко ја жи ви на сце
ни али и из ван ње као естет ско и по ет ски ком плек сно де ло за 

1 Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, „Тран спо зи ци ја усме не ба ла де у Си мо
ви ће вој Ха са на ги ни ци”, Кад је би ла кне же ва ве че ра? Усме на књи жев ност и 
тра ди ци о нал на кул ту ра у срп ској дра ми 20. ве ка, По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 
Но ви Сад 2009, 65.

2 Зо ја Ка ра но вић, Ан то ло ги ја срп ске лир скоеп ске усме не по е зи је, За вод 
за уџ бе ни ке, Бе о град 2010, 226.
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чи та ње, ко је чи та о цу пру жа мо гућ ност до ди ра са суп тил ним лир
ским еле мен ти ма ви со ке умет нич ке вред но сти. 

Ха са на ги ни ца, глав ни лик исто и ме не дра ме, за и ста је пле ме
ни та у сва ком сми слу (чи ме оправ да ва Фор ти сов на слов). Пле ме
ни та по по ре клу, али и по то ме што су њен из глед, обра зо ва ње, 
раз ми шља ње и из ра жа ва ње у пот пу ном кон тра сту с оста лим ли
ко ви ма дра ме. Је зик јој је ви со ко сти ли зо ван и по е ти чан; мо жда 
у нај ве ћој ме ри ка да го во ри о свом че ду у ко лев ци: 

Ево мо је мо ли тве,
си ја у ко лев ци...
Посл о̓ ми Алах
ко лев ку пу ну све тло сти...
Ја бу ко мо ја...
Мо јој дој ци то пло у тво јим усти ма
као гре шни ку у ми ло сти Ала хо вој...3 

Иа ко ин те лек ту ал но и ду хов но нај моћ ни ја лич ност у дра ми, 
Ха са на ги ни ца је пот пу но не моћ на да ме ња свој по ло жај. По ма ло 
ре зиг ни ра но и иро ниј ски, го во ре ћи у тре ћем ли цу, се бе по ре ди са 
ило ва чом, ко ју дру ги об ли ку ју или пре о бли ку ју по сво јој во љи: 

...сит на сам ја.
Ста виш ме ов де, ста виш он де, пре ме стиш,
од мо таш
за мо таш,
узмеш, оста виш,
за поч неш, па опа раш, па пре поч неш...
Хо ће мо ли од те бе те сти ју, ило ва чо,
или ће мо ћа су, ило ва чо, или сак си ју,
или ока ри ну,
или ло нац?
Ило ва ча бар не ма је зи ка...4 

Ило ва ча је и у исла му и у хе бреј ској и хри шћан ској ре ли ги ји 
би тан по јам. Пре ма Ку ра ну, ка да је Алах ства рао чо ве ка, ство рио 
га је од ило ва че, и то се ви ше пу та на гла ша ва, на ро чи то ка да се 
Алах или По сла ник обра ћа ју чо ве ку (нпр. „Ти ко јег сам ство рио 
од ило ва че.” Или: „Ти, чо ве че, ко ји си ство рен од ило ва че.”). Иблис 
(Шеј тан, Со то на) по гор дио се упра во због чи ње ни це да је чо век 

3 Љу бо мир Си мо вић, Ха са на ги ни ца, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 1976, 33.
4 Исто, 32.
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од ило ва че, а он сам од ва тре. Увре ди ло га је то што он, би ће од 
ва тре, тре ба да се по кло ни би ћу од ило ва че. Мо жда то у све ту овог 
де ла зна чи да су над Ха са на ги ни цом дру ги љу ди, ко ји има ју зе маљ
ску моћ, на сил но пре у зе ли бо жан ску уло гу вла да ња над људ ским 
би ћем ко је ту моћ не ма на овом све ту и пре ма зе маљ ским за ко ни
ма. Ха са на ги ни ца, ка да го во ри о Бо гу са сво јом мај ком, из ме ђу 
оста лог ка же за Ха са на гу и све слич не ње му да је сва ки од њих 
по је ди нач но ство рио Бо га по свом об лич ју. За њих Бог ни је уни вер
зал ни прин цип, већ за кон одо бре ња спр о во ђе ња лич не во ље.

Па сив ност и не моћ Ха са на ги ни це мо гу се ту ма чи ти на два 
на чи на: као тра ге ди ја же не, и као тра ге ди ја пле ме ни то сти (ле по те, 
ду хов но сти и ин те лек та) у све ту у ко ме до ми ни ра све су прот но 
то ме – не у кост, не у кус, про сто та, не мо рал оли чен у му шком све
ту ра та, ста ле шких бор би и сплет ки, те же на за вој ну упо тре бу. 

Ка да се го во ри о тра ге ди ји же не у Ха са на ги ни ци, го во ри се, 
за пра во, о мо гућ но сти драм ског ту ма че ња пе сме и сво је вр сном 
ужи вља ва њу, што је „по ку шај да се по ни ра њем у дух вре ме на и 
дру штве нопси хо ло шке окви ре зби ва ња ба ла де, у ат мос фе ру и 
од но се па три јар хал не по ро ди це, те у те о по ли тич ки про стор за 
ко ји се пе сма ве зу је да ју од го во ри на ње на пи та ња .ˮ5 

Тра ге ди ја же не у Ха са на ги ни ци од но си се на под ре ђе ни по
ло жај же не у јед ној тра ди ци о нал ној и па три јар хал ној за јед ни ци. 
У то ме је, ме ђу тим, са мо по ла зна тач ка те тра гич но сти. Упра во је 
па сив ност ко ја по ти че из ње ног по ло жа ја у за јед ни ци услов за реа
ли зо ва ње од ре ђе не гру пе мо ти ва у на род ним ба ла да ма. Љу бо мир 
Си мо вић је у дра ма ти за ци ји ли ка Ха са на ги ни це упо тре био низ 
оп штих ба ла дич них мо ти ва (при сут них и у са мој ба ла ди о Ха са
на ги ни ци, али и у ни зу дру гих ба ла да, та ко да се мо же ре ћи да су 
ти мо ти ви оп шта ме ста у еп сколир ској по е зи ји), што и је сте глав
ни раз лог кон траст ног од сту па ња Ха са на ги ни чи не лич но сти у 
од но су на све оста ле лич но сти де ла ко је су кон стру и са не у ре а
ли стич ком ма ни ру. Ти мо ти ви су: 

– Мо тив не су ђе ног вен ча ња:

Кад ето ти Ма ре и сва то ва.
Про го ва ра Пе ја ко ва Ма ре:
„Бож ја по моћ, че ле би ја Јо во!
Да си здра во, Пе ја ко ва Ма ре!
На ти Јо во, три ки те цви је ћа,
Јед ну ки ту би је лог цви је ћа,

5 Љ. Пе ши кан Љу шта но вић, нав. де ло, 66.
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Дру гу ки ту уве ла не ве на,
Тре ћу ки ту сва ко га цви је ћа,
Па ми ри ши, а уз ди ши, Јо во.ˮ 6 

– Мо тив уда је за не дра гог: 

Ме не мај ка, ме не мај ка,
За не дра гог да ла, ме не мај ка.
За не ка квог, за не ка квог
Но ва ко вић Гру ја, за не ка квог,
(...)

Те ме ће ра, те ме ће ра,
Но ћу без мје се ца, те ме ће ра
Да му пе рем, да му пе рем,
Кр ва ве ко шу ље, да му пе рем.7 

– Мо тив се стре ко ја ку не бра та: 

Гди но бра тац се стри цу уда је –
Не уда је, већ ју пре про да је!
За њу иште три то ва ра бла га
И у Бо сни три би је ла гра да
И још љу би стру ку од би се ра!8

Ка да се ови мо ти ви по ре ђа ју је дан до дру гог, до би ја се по тен
ци јал на си жеј на струк ту ра дра ме, ко ју је Си мо вић ус пео да раз ви је 
ве шти ном хар мо ни за ци је тра ди ци о нал ног (ба ла дич ни мо ти ви) и 
мо дер ног (тран спо но ва ње ба ла дич них мо ти ва у је зик, про стор и 
вре ме све та дра ме ко ји са др жи еле мен те са вре ме но сти и ре ал но сти). 

Мо тив не су ђе ног вен ча ња ре а ли зо ван је кроз Ха са на ги ни чин 
не су ђе ни брак са Имот ским ка ди јом. За овај мо тив се ве зу је и мо тив 
мр твог дра гог, али и мо тив мла дих мр тва ца, не су ђе них љу бав ни
ка чи ја се љу бав од ви ја на оном све ту на кон ве зи ва ња мр твач ком 
свад бом. Ха са на ги ни ца је, на кон не су ђе ног вен ча ња са Имот ским 
ка ди јом, им пли цит но осу ђе на на смрт, још пре бра ка са Ха са на
гом, су де ћи пре ма за ко ни то сти по ко јој се овај мо тив ре а ли зу је у 
ба ла ди. Да кле, смрт јед ног љу бав ни ка зна чи ну жност уми ра ња 
дру гог, да би се од и грао су срет на оном све ту: 

6 З. Ка ра но вић, нав. де ло, 85.
7 Исто, 100.
8 Исто, 104.
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И ми сли ла сам:
до бро ово је ов де
ова ко ми је су ђе но,
та ко се мо ра;
али та мо у џе не ту,
та мо ћу Ка ди ји да бу дем су пру га...9 

Си мо вић, ме ђу тим, пра ви рез у ну жно сти ова квог од ви ја ња 
рад ње (ко ја би се у ба ла ди не сме та но од ви ла), и то кроз мо тив 
уда је за не дра гог – опет ба ла ди чан мо тив, али знат но из ме њен. 
Уда јом за Ха са на гу не пре ки да се ну жност ње не смр ти, ко ја је 
пи сцу, из ме ђу оста лог, за да та при мар ним тек стом ба ла де. 

Чи ње ни ца да је у том бра ку ро ђе но де те Ха са на ги ни цу трај но 
спре ча ва да се на оном све ту срет не са сво јом не су ђе ном љу ба вљу. 
Она са ња Имот ског ка ди ју, у џе не ту, са цве том у бра ди, ка ко је 
че ка; ипак, ве о ма до бро зна да то за њу ви ше ни је мо гу ће због де
те та ко је је ро ди ла Ха са на ги и ти ме се трај но при ве за ла за не дра
гог и овај свет, ко ји је за њу по стао не мо гућ уда јом за не дра гог.

Овај па ра докс лич не суд би не тра гич не ју на ки ње је сте глав на 
ино ва ци ја драм ског де ла у од но су пре ма тра ди ци ји из ко је по ти
че текст ко ји је узет као ње гов си же. Оно га че га је све сна Ха са на
ги ни ца ни ка ко ни је све стан Ха са на га и из то га про ис ти че тра гич
ност ње го вог ли ка. Сво јим по ступ ком те ра ња су пру ге из ку ће он 
не све сно по кре ће овај тра гич ки ме ха ни зам ко јим се ис ти че ну
жност Ха са на ги ни чи не смр ти. Ха са на га је но си лац си ле, мо ћи, 
ак тив но сти уоп ште но, што је у кон тра сту са жен ским по ло жа јем 
па сив но сти и ну жне пре да је суд би ни и во љи дру гих. 

Иа ко не при хва та не по ко ра ва ње оних над ко ји ма има моћ, он 
при жељ ку је Ха са на ги ни чи ну по бу ну, од но сно кр ше ње аде та да 
би га ра ње ног по се ти ла. То би за ње га био знак љу ба ви ко ји му она 
ни ка да ни је по ка за ла. Тра гич ност ње го вог ли ка је још и у то ме 
што је он кон стру и сан као еп ски лик ко ме суп тил ност лир ских 
осе ћа ња из ми че и он ни је спо со бан да их ис ка же, а то иза зи ва не
спрет ност и збу ње ност. Из стра ха да ње го ва сла бост не по ста не 
ви дљи ва све ту, он по ста је бу чан и на си лан. 

Без у слов на љу бав је оно за чим осе ћа по тре бу, али кон струк
ци ја ње го вог ли ка је та ква да он ни је спо со бан да бу де стр пљив и 
да је за до би ја по сте пе но. Ње гов рат нич ки тем пе ра мент зах те ва 
тре нут но пре да ва ње. Је ди но што је умео да учи ни је да над сво јом 
же ном из вр ши на си ље ко је ће ка сни је би ти глав ни из вор сти да, а 
тај стид је у дра ми ис ту ма чен као мо ти ва ци ја ње го вих по сту па ка 

9 Љ. Си мо вић, нав. де ло, 83.
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(пре све га те ра ње Ха са на ги ни це, уз ил миха бер, или књи гу опро
шће ња). 

Ха са на га је ис кљу чив лик. Ње га не до у ми це сла ма ју, упра во 
због не спо соб но сти хар мо ни за ци је или ком про ми са. Љу бав пре ма 
Ха са на ги ни ци је у ње му ство ри ла по дво је ност, та кву да га по тре ба 
за љу ба вљу јед не же не спре ча ва да бу де до бар рат ник, а уро ђе на 
по тре ба за си лом и мо ћи га спре ча ва да ње ну љу бав на кнад но за
до би је. Он, ме ђу тим, не ма ни до вољ но ши рок пси хо ло шки ре зон 
да то уви ди, па не моћ ускла ђи ва ња сво јих опреч них же ља у жи во ту 
ту ма чи у сти ху: 

Све што по же лим, све ми по ста не ка зна.10

Ве о ма ус пе ло и моћ но ме сто у дра ми је упра во сце на ка да 
Ха са на га от кри ва пра ви мо тив сво јих по сту па ка пре ма сво јој тек 
пре ми ну лој (бив шој) же ни:

Кад је до так нем, ко да је гу ја до та кла... 
При ђем, она устук не... 
Пред тим стра хом из гу биш и во љу и сна гу... 
Ето за што је ага стал но ра тов о̓... 
Бе снео са дру гим же на ма... 
Се дам ме го ди на пи та ју шта је са де цом... 
По бе снео сам, на пио се ко сви ња, 
за пе њен гру нуо у ње не ода је, 
та ко је до то га до шло... 
Та ко је ме ни ко лев ка ку ћу на пу ни ла... 
Пр ве нац, по сле се дам го ди на... 
Са мо вољ ник, сил ник, оте ро же ну... 
А оте ро је, да се пред њом не сти дим. 
Пр ви пут да је по љу бим, 
а да не скло ни гла ву.11

Као и Ха са на ги ни ца, и Ха са на га је па ра док са лан тра гич ни 
лик, иа ко пот пу ни кон траст њој. (Мо жда је то она су прот ност 
ко ја не пре кид но по сто ји из ме ђу лир ског и еп ског, из ме ђу по е зи је 
и про зе, из ме ђу све та иде ја и ре ал но сти.) 

Па ра док сал ност ли ка Ха са на ге чи ни га тра гич ним на овом 
све ту, док па ра док сал ност ли ка Ха са на ги ни це њу чи ни тра гич ном 
на оба све та. Она је у дра ми та ко по зи ци о ни ра на да ни је при ста ла 
ни на овај ни на онај свет. 

10 Исто, 104.
11 Исто.
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Ха са на ги ни чи на пле ме ни тост у драм ском де лу го то во у пот
пу но сти по ти че из ба ла дич но сти ње ног ли ка, на ко јој Си мо вић 
очи глед но ин си сти ра. Он јој, ме ђу тим, не до зво ља ва да до кра ја 
ис пу ни ба ла дич ну суд би ну и да на оном све ту, кроз су срет са не
су ђе ним мла до же њом, ис пу ни оно што на овом све ту не би ва. 
За то је дра ма Ха са на ги ни ца Љу бо ми ра Си мо ви ћа тра ге ди ја же не, 
али и тра ге ди ја мај ке исто вре ме но. Рас пе та из ме ђу Еро са и Та на
то са, од но сно де те та ко је је ро ди ла са не дра гим и дра гог ко ји је 
че ка на оном све ту, она оста је у Лим бу, ни жи ва ни мр тва, као што 
и са ма ка же на јед ном ме сту, ка да се обра ћа де те ту у ко лев ци: 

Па да не чу јем ни кад пр ви пут 
ка же „ма ма ,ˮ 
а мај ке му не ма, 
већ не где мр тва у пу сти њи жи ви.12 

Ку да то иде Си мо ви ће ва Ха са на ги ни ца? Ка ко ће мр тва да 
жи ви? То су, из ме ђу оста лих, пи та ња ори ги нал ног драм ског де ла 
– ау то ном ног у од но су на кон текст ба ла де, ино ва тив ног у од но су 
на тра ди ци ју те мат ског и мо тив ског гра ђе ња ба ла де као вр сте 
еп сколир ских пе са ма. 

Ту ма че ње тих пи та ња од но си се на од бра ну те зе да је реч о 
дво стру кој тра гич но сти глав не ју на ки ње: јед на је ба ла дич на (ко ја 
те жи раз ре ше њу у смр ти и су сре ту са не су ђе ним мла до же њом), и 
ту је Ха са на ги ни ца тра ге ди ја же не, док је дру га мо дер на, и она је 
знак ру ше ња тра ди ци о нал ног уво ђе њем па ра док са (ро ђе ње де те та 
из бра ка са не дра гим му шкар цем ко је је из вор ма те рин ске љу ба ви, 
а та љу бав по ста је њен усуд), и ту је Ха са на ги ни ца тра ге ди ја мај ке. 
Ха са на ги ни ца на кра ју дра ме за и ста уми ре, али то што је из ре кла 
пред смрт – „...а мај ке му не ма / већ не где мр тва у пу сти њи спа ваˮ 
– ука зу је на рас кид са суд би ном ба ла дич ног ју на ка ко јег не што 
че ка у за гроб ном жи во ту. За гроб ни свет је пу сти ња (у ње му не ма 
ни че га и ни ко га да је че ка), а она у њој мр тва жи ви (ста ње ко је је 
и смрт и жи вот). 

Ха са на ги ни ца је гра ђе на као лик ко ји при па да све ту ба ла де, 
оста ли ли ко ви (осим Имот ског ка ди је, ко ји је мр тав, и о ње му се 
зна из при че оста лих ли ко ва) ре а ли стич ки су мо ти ви са ни. Мо дер но 
у при ка зу Ха са на ги ни це као ба ла дич не ју на ки ње у све ту ин спи
ри са ном ре ал но шћу је сте рас ки да ње са тра ди ци о нал ним раз ви ја
њем рад ње у ба ла ди, и то та ко што је Ха са на ги ни чи на тра гич ност 
дво стру ка. Дво стру кост ње не тра гич но сти, као што се мо гло ви де ти, 

12 Исто, 103.
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по ти че из ње не тра гич но сти као же не, и тра гич но сти као мај ке. 
Ма те рин ство је спре ча ва да окон ча об ред мр твач ке свад бе и при
пад не Имот ском ка ди ји на оном све ту. То што ју је Ха са на га оте
рао од се бе оне мо гу ћа ва је да се оства ри као мај ка на овом све ту, 
ко ји је и без та квог ње го вог по ступ ка за њу био не мо гућ. У овом 
па ра док су дво стру ке тра гич но сти чи ни се као да Ха са на ги ни ца 
оста је за ро бље на из ме ђу жи во та и смр ти, иа ко пред очи ма свих 
уми ре. 

Дра ма Ха са на ги ни ца Љу бо ми ра Си мо ви ћа у се би по ста вља 
но ва, го то во не раз ре ши ва пи та ња скло па до га ђа ја и пси хо ло шких 
мо ти ва ци ја, чи ме ус по ста вља ја ку ве зу са усме ном ба ла дом ко ја 
је сво јим по сто ја њем по мо гла ње ном на стан ку. Чи та ње и по сма
тра ње ове дра ме из ван кон тек ста ба ла де је мо гу ће, али се ти ме 
мно го то га гу би, пре све га ка да је у пи та њу мо гућ ност ту ма че ња 
од но са из ме ђу тра ди ци о нал ног и ино ва тив ног у овом де лу. 




